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2.000 TONU BOMBŲ TEKO DORTMUND
Si britų lakūnų ataka prieš . 
Vokietiją buvo viena didžiausiųjų

Spėjama, kad atakose dalyvavo
iki vieno tūkstančio bombonešių

LONDONAS, geg. 24. — LONDONAS, geg. 24. — 
Praeitą naktį britų lakūnų Britų oro ministerija pas- 
ataka prieš Vokietiją buvo • kelbė, kad praeitą naktį bri- 
šio karo metu viena didžia::- tų lakūnai atliko didžiausius 
šiųjų, pareiškiama oficialiuo šio karo metu puolimus prieš 
se sluoksniuose. Bet oficia- Vokietiją. Net 2,000 • tonų 
liai nepasakoma, kiek lėktu
vų dalyvavo.

bombų išmesta į Dortmundo 
miesto pramones ir Ruhro 

Britų Press Association slėny. Grįžę lakūnai prane-
tvirtina, kad daugiau kaip 
500 lėktuvų dalyvavę.

Bet laikraštis Evening 
Star spėja kad apie 1,000 
lėktuvų atakavo Dortmundą.

Dortmundas turėjo iki 
pusės milijono gyventojų, 
įėmus karo pramonių darbi
ninkus.

Chicago oro atakų - 
* bandymas pavyko

t***' , r

Praeitą sekmadienį Chįca- 
goj įvykęs orinių atakų iš
bandymas puikiai. pavyko, 
pareiškia Office of Civilian 
Defense viršininkai.

Bandyme dalyvavo kele
tas šimtų lėktuvų. Vietoje 
bombų mėtyta surištų po- 

Apierių gniužtai su įvairių
spalvų ženklais.

Tų “bombų” daugiausia 
kliuvo dangoraižiams. Ir jei 

. bombos būtų buvusios tik
ros, visas miesto biznio cen
tras būtų buvęs pakeistas
griuvėsiais.

Bandymas atliktas, kad 
su miesto apsauga supa- 

A žindinti Office of Civilian
Defense pareigūnus.

KARO EIGA
EUROPA.—Britų lakūnai 

atakavo Vokietijos pramoni
nį miestą Dortmund. Prane
ša, kad buvo viena didžiau
siųjų šio karo metu atakų. 
Išmesta daugiau kaip 2,000 
tonų bombų.

AFRIKA. — Sąjungininkų 
lakūnai atakuoja Italiją iv 
Sardiniją. Pantei taria pen
kiems ašies laivams bombo
mis pataikyta.

ATTU.—Amerikiečių ka
riuomenė palaipsniui naikina 
japonų grupes.

RUSIJA. — Arti Kurske 
raišai atmušė vokiečių infan 
terljos ir iš oro sukeltas ata 
kas. 48 vokiečių lėktuvai su
naikinta.

PACIFIKAS—Amerikie
čiai lakūnai atakuoja japonų 
bazes Nevv Ireland ir New 
Britai n

ša, kad bombardavimo sėk
mių nebuvo galima patirti 
dėl sukeltų gaisrų dūmų, ku
riais visos apylinkės buvo 
panardytos. Iš 15,000 pėdų 
aukštumų dėl dūmų nebuvo 
galima ką nors pastebėti. 
Lakūnai sako, kad atakos 
nepaprastai pavykusios, nes 
naktis nebuvo debesuota.

Ministerija skelbia, kad 
38 bombonešiai negrįžo. Tad 
reikia suprasti, kad atakose 
dalyvavo šimtai bombone
šių.

Prieš tai paskutinį kartą 
Dortmund ii oro atakuotas 
ir apgriautas gegužės 4 die
ną. Tada ten buvo išmesta 
apie 1,350 tonų bombų.

organizacija 
priešinga moterų 
konskripcijai

BOSTON, Mass.—čia įvy
kęs arkivyskupijos League 
of Catholic Women (Katali
kių Moterų lygos) kongre
sas, kuriam dalyvavo apie 
2,000 delegačių, nupeikė mo
terų konskripciją fabrikams 
ir žemės ūkiams.

Padarytoje rezoliuci j o j e 
pareiškiama, kad ši moterų 
organizacija yra priešinga 
planuojamai Amerikos mo
terų konskripcijai, arba re- 
gimentacijai.

Kardinolas O’Connell raš
te moterų kongresui pareiš
kia, kad “jei moterys pra
ras savo idealą ir vyrai to 
visa neteks.” Taip pat, “jei 
tikroji krikščionė moteris 
išnyks, druska neteks savo 
skonio ir pasaulis bus žlu
gęs.”

14 asmenų žuvo 
ant geležinkelio

DELAIR, N. J., geg. 24.— 
Pennsylvania geležin kelio 
greitasis keleivinis trauki
nys su 1,300 keleivių vakar 
vakarą iš Atlantic City,
N. J., važiuodamas į Nevv 

, Yorką, netoli Čia užsisukime 
nušoko nuo bėgių ir sulūžo.

14 asmenų užmušta ir 89 
sužeista. Nelaimės priežas
tis aiškinama.
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Londone privačiai svarstoma, kaip 
apsaugot istorinius paminkius Italijoj

• / '••L>rau<d.s” ACine puuu
Missouri valstybės milicija krauna smėlio maišus prie užtvankos, netoli Gumbo, Mo., 

kur gręsia pavojus ją sulaužyti.

Amerikos komunistų vadai sako, 
kad revoliucinė veikla bus gyva

Vokiečiai okupantai 
Belgijoj atakuoja 
kunigus pa,rijote

NEW YORK, geg. 24. — 
Nepaisant iš Maskvos pas
kelbimo, kad komunistų tre
čiasis internacijonalas ir jo 
centras išardomas, Ameri
kos komunistų partijos orga 
nas Daily Worker editorijale
pareiškia, kad revoliucinis 
socializmas būsiąs gyvas ir 1 idėjų skleidimą J. A. Valsty- bat.
veiksiąs kaip veikęs darbi
ninkų tarpe.

Anot Daily Worker, “kom- 
internas” (trečiasis interna
cijonalas) negalėjo atitikti 
dabartiniams laikams ir šian 
dieninėms sąlygoms. Tad jis 
ir pasitraukė į šalį.

Pasiuntinys Davies 
Maskvoje pagerbtas

MASKVA, geg. 24.—Prez. 
Roosevelto specialų pasiun
tinį Davies pagerbti , vakar 
Kremliuje premjeras , Stali
nas surengė vaišes—-pietus.

Be Stalino iškilmėse buvo 
britų ambasadorius Sir Ar- 
chibald Clark Kerr, U. S. 
ambasadorius adm. W. H. 
Standley ir visa eilė sovietų 
aukštųjų pareigūnų, kurių 
tarpe buvo užsienio komisa
ras Molotovas ir maršalas 
K. Vorošilovas.

Davies, sakoma, užtruks 
Maskvoje iki gaus Stalino 
laišką—atsakymą preziden
tui Rooseveltui.

(Apie trečiojo internacio
nalo pakrikdymą iš Maskvos 
daugiau nieko nepranešama 
žiniomis iš Bernas, šveioari 
jos, Vokietijos nacių sluoks
niuose tvirtinama, kad tre
čiojo intemacijonalo likvida 
vimas yra niekas daugiau, 
kaip tik paprasta bolševikų 
propaganda — pasaulio akių 
dūmimas).

LONDONAS (ONA). — 
Belgijoje numatomi nauji 
nacių okupantų priešbažny- 

čiojo intemacijonalo ISardy- į tiniai žygiai, kadangi jiems 
mą (likvidavimą), kongresi-| nesiseka į savo pusę patrauk 
nis Dies komitetas nenu- j ti belgų kunigų. Apie tai

WASHINGTON, geg. 24. 
— Nežiūrint iš Maskvos pa
skelbimo apie komunistų tre

trauks žygių kovojęs prieš į rašo nacių kontroliuojamas
komunistus ir raudonųjų belgų laikraštis Notre Com- ~ v*v i Be to, 4 vokiečių lėktuvai

bėse.
Kongreso atstovas Martin 

Dies pareiškia, kad dabar 
daugiau kaip kada nors pir
miau bus hudima komunistų ,. . , ,
neamerikoniSka veikla. Diea klngl .bažny(lli dėl jos ne

sako, kad suardžius tretįjį 
interaacijonalą kongresinis 
komitetas pasiliks ir toliau 
kaip buvęs. Komunistai ne
turi ko džiaugtis, šis komi
tetas nebus pašarvotas.

Japonų bombonešiu 
atakos Aitu atmuštos

WASHINCTON, geg. 24.
— Laivyno departamentas 
praneša, kad praeitą šešta
dienį 15 japonų bombonešių 
susimetė atakuoti du U. S. 
karo laivus Attu salos, Aleu 
tians, pakrantėse.

Japonai neatsiekė tikslo.
Karo laivų patrankų šaudy
mais bombonešiai išblaškyti.
Jie negavo progos net pačio
je saloje atakuoti amerikie
čių pozicijų.

Tas reiškia, kad Attu sala 
yra jau amerikiečių kontro
lėje. Suskaldytas į keletą Bet pažymima, kad Missis- 
grupių priešas negaus pro-1 sippi, Missouri ir Illinois
gos ilgai kovoti.

LONDONAS, — Gauta ži
nių, kad naciai Lenkijoje ir 
toliau kovoja prieš kataliky
bę.

Garsi majestotiška istori
nė Vavelio katedra pakeista 
nacių “muziejum Rytuose.”

Anot BBC radijo, štai kas 
minėtam laikrašty pažymė
ta:

“Vokiečiai neturi būt dė-

draugingumo. Yra žinoma, 
kokios pusės laikosi belgų 
kunigija. Kunigai bus patys 
sau dėkingi, jei jie sės vėjus 
ir rinks audras.”

Toliau laikraštis sako, kad 
belgų kunigų pamokslai 
‘ ‘perjunkti kartybėmis ir 
panieka” naciams. Jie ragi
na valstiečius nieko naciams 
nepnodukuoti ir turėti paš
ieptus1 ginklus.

■■ 
PIRKITE KARO BONUS!

Mississippi, Missouri ir Illinois upėse 
vanduo kyla ir plečia potvynius

CHICAGO, geg. 24.—Ap- kentėjo nuo potvynių. Tūks- 
turimomis iš vidurinių va- tančiai žmonių daugiur ne
karinių valstybių žiniomis, i suspėjo išvaduoti nė savo 
potvyniai dar daugiau plin-1 mantos, 
ta upių vandenims išsiliejus. Į Medžiaginiai nuost o 1 i a i

upių vanduo jau baigia kilti 
iki numatyto aukščiausio 
laipsnio ir po to greitai pra
dės slūgti.

Šimtai šeimų daugiau iš 
paupių išsikeldina į aukštes
nes vietas, kurių potvyniai 
negali liesti.

Keletas valstybių labai nu

LONDONAS (ONA). — 
Čia visuose religiniuose ir 
meniniuose sluoksniuose pr: 
vačiai svarstoma kaip apsat 
goti nuo orinių atakų Itali 
joje esamus religinius, me 
ninius ir istorinus paminklui 
ir lobius, kurie priklauso vi 
sai žmonijai ir kuriais visai 
pasaulis interesuojasi.

Rusai ties Kursku 
supliekė vokiečius

MASKVA, geg. 24. —So
vietų vadovybė praneša, kad 
Sevsko srity, arti Kursko 
vokiečiai praeitą šeštadien 
buvo sukėlę atakas prieš ra 
sų pozicijas. Atakose dalyvi 
vo infanterija ir bombone 
šiai.

Rusai atmušė tas atakas 
ir 44 vokiečių lėktuvus su
naikino.

Paskiau kitąm šone arti 
Kursko, kur rusai turi svar
bią bazę, rusų artilerija iš
blaškė ir daliniai sunaikino 
du vokiečių infanterijos ba
talijomis, kurie buvo susime 
tę atakuoti rusų pozicijas

numušta.
Kubaniaus fronte rasai 

savo pozicijas pagerino. Ten 
kol kas tik artilerija veikia.

Rusų lakūnai ir toliau sek 
mingai atakuoja vokiečių 
užnugarines susisiekimų li
nijas.

Švedija grąžina 
vokiečių deserfyrus

NEW YORK, geg. 24.—Iš 
Švedijos per radiją praneš
ta, kad švedų vyriausybės 
nuosprendžiu vokiečių armi
jos dezertyrai iš Norvegijos 
Švedijos pasieny sulaikomi 
ir atgal grąžinami.

Negrąžinami atgal tik po
litiniai dezertyrai.

milžiniški. Užlieta milijonai 
akrų pasėlių. Farmeriai su
silauks labai skaudžių metų, 
nes po vandens nuslūgimo 
vargiai bus galima kiek lau
kų atsėti, arba atsodinti.

Gi farmerių gyvenamieji 
namai ir kiti pastatai! Kurią 
nebus sugriauti, bus pilni 
dumblo ir purvo. Kiek tai 
valymo.

Kariniai sluoksniai tais 
klausimais dar netaria savo 
žodžio. Orinės atakos vyk
domos daugiausia prieš pra
monės centrus, prieš kari
nius įsitvirtinimus. Orinių 
atakų metu dažnai išnetyčių 
tenka sugriauti, arba ir vi
siškai sunaikinti nenorimas 
naikinti vietas. Yra žino
ma, kad orinėmis atakomis 
negalima išvengti nekliu
džius kokių nors istorinių ir 
kitų paminklų.

Sąjungininkų karo jėgos 
turi tik vienų vieną nusista
tymą—visomis priemonėmis 
atakuoti priešą ir priversti 
jį pasiduoti. Bet Italijos 
klausiniu norima nustatyti 
tų atakų ribas. Ir tas pri
klausys nuo visuomenės nuo
monės ir sprendimo.

Anglijos ir kitų sąjungi
nių kraštų vyrauja žmonių 
nuomonė, kad minėtus žmo
nijos paminklus apsaugoti.

Daug kas pareiškia, kad 
jei orinėmis atakomis galės 
kliūti ir istoriniams pamin
klams, už tai nereikės kal
tinti sąjungininkų, bet pačią 
Italijos vyriausybę. Juk jos 
pareiga tai visa kokio
mis nors priemonėmis ap
drausti. Kas kitas karo metu 
negali tais reikalais rūpin
tis. Galimas daiktas, kad 
Italija savo valstybės lobius 
yra apdraudusi. Tad gi 
gali tai padaryti ir su žmo
nijai priklausančiais lobiais, 
kurių yna daug visuose di
desniuose Italijos miestuose, 
ypač katedrose ir muziejuos 
se.

Kaip ten būtų, šis svarbus 
klausimas dar svarstomas ir 
sąjungininkų lakūnai atakuo 
darni iš oro Italiją tų lobių 
dar nekliudo.

Bet jei Italija ir toliau at
kakliai priešinsis ir nepasi- 
mes su Berlynu, gali visko 
būti. Italija turės būti palauž 
ta. *

„ t

Popiežius priėmė ■ 
vokiečiu dezertyrus

LONDONAS, geg. 24. — 
Romos radijas praneša, kad 
popiežius Pijus XII šiandie 
priėmė Vokietijos ambasado 
rių Italijai Hans Georg Vik- 
tor von Mackensen.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite , 3-čio puslapio “Clas- 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
ęerai ąpraokamų darbų!
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
I Am An American Day

Du Bois, Pa. — Gegužės 
16 d. 6v. Juozapo lietuvių 
parapijos bažnyčioje per vi
sas trejas šv. Mišias, ir, Šv. 
Antano bažnyčioje, Helvetia, 
Pž., per šv. Mišias 11 vai., 
kieto. kun. M. J. Urbonas vi- 
sfems aiškino reikšmę “I am 
an American” dienos, kuria 
prezidentas Rooseveltas pro
klamavo kaip taiitinę šven
tę, kad tą sekmadienį būti, 
minima visoje šalyje.

Anot kieto. kun. Urnono 
fneš turime būti dėkingi Die
vui už kalbos, spaudos, su 
sirinkimo ir religijos lais 
ves, kurių nerasi kituose 
kraštuose; mes privalome y 
patingai dėkoti Dievui už re 
llgljos laisvę. Visus ragine 
prisidėti kuo tik kas išsiga
li, kad Amerikai padėjus šia
me kare. Prašė visų mels
tis už karo laimėjimą demo
kratijos naudai, kad džiaug- 
■tųsi visos pasaulio tautos.

Patirta, kad vietos lietu
viai sukruto savo patriotiš
kumą įrodyti ir darbais. Štai,

; gegužės 22 dieną mūsų tau 
tiečiai turės vidurmiestyje 
lietuviškąją stotį, iš kurios 
bus Visiems pardavinėjami 
karo bonai.

Gražiausios kloties mūsų 
lietuviams patriotams!

Pradžios ir aukštesniosios 
mokyklų patriotinė 
programa

Šv. Juosapo lietuvių para
pijos pradžios ir aukštesnio
sios mokyklų mokintą! ir; 
studentai-ės gegužės 14 d. 3 
V<! popiet, turėjo patriotinį r 
“I km an American” dienos 
minėjimą.

Programa buvo įdomi. 
Aukštesniosios mokyklos stu 
dentai-ės buvo pirmieji, ku
rie pasirodė Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos auditorijos 
Scenoje. Visiems sustojus, 
Atgiedota °God Bless Ame- 
riea”. Po to, visi studentai- 
ės sudėjo ištikimybės prie
saiką (Rledge of Allegiance). 
po kurios studentas Antanas 
Brūzga pasakė kalbą. Pas 
kui studentai-ės dainavę 
“Army Air Čorps”, ir atvai
dino “Mano Tėvynė”. Po to 
buvo daina “Thank You A- 
merica”, o studentė J. že- 
rinskaitė pasakė kalbą.

IŠ eilės scenoje pasirodė 7 
ir 8 skyrių mokiniai, kurie

padainavo dainą “He’s My 
Uncle”, ir su choru taip pa: 
dainavo kitą ilgą dainą 
“Boots.”

Po to, 3, 4, 5 ir 6 skyrių 
mokiniai padainavo “I Am 
An American”, ir su choru 
taip pat dainavo “The Flag 
Goes By...” Pabaigus, moki
nys Donaldas Margoli3 pa
deklamavo “My Country’s 
Flag.”

Sekamai .1 ir 2 skyrių ma
žyčiai padainavo “Let’s Be 
Vigilant,” ir su choru “What 
The Flag Says.”

Ant galo studentai-ės pa 
dainavo “A Soldier’s Rosa- 
ry.”

Po dainų kun. M. J. Ur
bonas turiningoje savo kal
boje tarp kitko pabrėžė•„
“Mokslą, kurį dabar gauna- tag 
te, sunaudokite žmonių ir J Mokytojas

i tuvių: Marijona Leonaitė, 
kuri mokytojavo virš 10 me
tų Millbury St. Junior High 
School ir per paskutinius du 
metus lankė Clark universi
tetą. Prie savo pirmojo laips- 

į nio, kurį įgijo baigdama 
Mass. State Normai kolegi 
ją, dabar pridėjo antrą — 
“Master of Arts.” Ji yra 
Vinco ir Onos Leonavičių 
duktė.

Antras lietuvis, kuris pa
siekė aukštai moksle — tai 
Antanas Vestalauskas —
Anthony West. Jisai baigęs 
Clark universitetą buvo pa 
skirtas mokytojum į moky
tojų kolegiją, Rochester, N.
Y. Jisai paėmęs kelis metus Remkite visus tuos asme- 
atostogų grįždavo atgal mo- kurie skelbiasi “Drau-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Pardūodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksihius ir Deiman
tinius Žiedus, Rakamas Plunks
na u kitus
visokius auk
sinius daiktus 

iUt PRlENA- 
MIAU8IAS Kainas.

Turime didelį pa iri rinktaų 
Muaiksliškų Instrumntų, Muu- 
kiliškų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Medus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
fEWELRY — tVATCHMAKEfc 

— MUH1C

<216 ARCltER AVENUE
Ptnis: LAFAYKTTE 9617

Institutą su aukščiausiais 
garbės pažymėjimais vas. 11 
dieną, tuojau buvo paskirtas 
į Harvard universitetą, fizi
koje tyrinėjimo darbams. Ji
sai yra Antano ir Magdale
nos Jakučių sūnus.

kytis į Clark universitetą ir 
įgijo jau du laipsnius. Da
bar bus suteiktas trečias 
mokslo Laipsnis — daktara-

v ,
Konstantinas 

Paulukonis dabar paskirtas 
Grafton Junior High Schcol

ge’

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WEINE, O.D._______

DR. S. MEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; l’inmul., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrfui. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

tėvynės naudai ir gerovei a- 
teityje.” Dėkojo ir seselėms 
Pranciškietėms, kurių vado ved6ju (principai):’Jisai yra
vybėje tokia patriotinga pro
grama buvo surengta ir taip 
gražiai išpildyta.

Klebonui baigus kalbėti, 
sugiedota “Star Spangled 
Banner”. Visai programai 
pianu akompanavo seselė
Marija Pranciška.

Visa eilė moksle

A. T.

. -v.- ■
Worcester, Mass. — Ge

gužės 9 d. buvo iškilmės 
mokslo metų užbaigimui 
Clark universitete. Tarp bai
giančių buvo ir keletas ne

mylimas ir gerbiamas visų 
mokytojų ir studentų. Jisai 
taipgi neatsisako niekuomet 
pasidarbuoti lietuvių veiki
muose. i

Worcesterio lietuvių jau
nuolių mokytojų yra ir dau
giau tarp kurių yra Pranas 
Stephens (Stepanauskas) ir 
Albertas Vasilius, aukštes
nės mokyklos mokytojai; 
Gertrude Kanulaitytė ir Ge
novaitė Vaitekūnaitė, pradi
nės mokyklos mokytojos ir 
daugiau.

Antanas Jakutis, kurs bai
gė Worcesterio Polytechnic

Mano 88 metų praktikavimas
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą aklų karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kalnoa pigias kaip

pirma.
4712 South Ashland At.

ZABM Utt
Jaunuoliai, kurie neDriimami 

karo aviacijos įurr” V priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindųess), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

I V 4 3

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas 
dabartine
DIVIDENTŲ 
RATA 4%
1751 W. 47th Street

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITESENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTEMr

LIETUVIAI DAKTARAI v

DR. STRIKOL’IS
PHYBIOIAN AND BURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vii. vak 
Nedčliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspset 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
 Valandes: 3 — 8 popiet.

TeL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
Seredoj pagal sutartį.

vak

Tai. YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4: ir 6:30-8:30^ 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 ' 

šventadieniais — 11-12. v

Ofiso Tel...................VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL > 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

v729 So. Ashland A ve. 
(2-trus lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago, Ui

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki 6Y 
vsl. popiet ir nuo 7 iki 8:50 t si. vak. 
Nedėiiomis nuo 10 iki i.2 vai. dienų

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo Parlor Rakandus
Ir Sutaupykit tuos ką turit karo metams ir po...

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

CICERO 4795
ra/.

Tiktai
Pašaukit

1 Mes nulup- A Visus Sprin-
V gsus perlSlm. 

Prlplldysim
si m visų se
tų Iki pat 
fr^mų.

2 Dalių
Parlor Šefų 
P.-rdlrbslin 
ui maža 

kalnų kaip

S399S

DIDELIS IMPAKDAVIMAS MISŲ 
MlLiKIMSKO STAKO .M (ŽIBA

LINIŲ INSTRUMENTU 

PASINAL’DOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDUOTI.

TŪBOS, CLARINF.TAI, TROM
BONAI, 8AXAPHONES, FLUTE8
■u "eases" — >S6.80, >17.60,
>46.00 ir >76.00. Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI G V IT AR AI, 8PA- 
Ni8Ki Mandolinai, banjos, 
8MU1K0S, TBNOR BANJOS — 
>6.60, 18.60, >12.60 Iki >86.00,
striuniniai Basai >«o.oo. 
>125.00 ir >160.CQ. BASO uį 
DENOALA8 — >18.00. SMICET 
LIA1 SMUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS SABAMS, VIOLA*'IK CEL- 
LO — >1.60, >8 00. >6.00, >10.00 
Ir >15.00. Striūnos dėl visų virt- 
minėtu instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — >18.80, >2>.5O, 
>26.00 ir >60.00, PEDALS, HI- 
BOT8, CTMbOLfe, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
b rasa Ir "reed" instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPBRTTVAS TICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dAllų Clarlne- 
tants, Triflboms, Saaaphones Ir 
taipgi Smulkoms ir Gultarams.

GOLD8TEIN’8 MUŠTO SHOP 
814 Maztvcll St., Chicago

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Pilone YARDS 0054

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’^ 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

zo metų patyri

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedčlioj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
AVO AKIMS!

pora aklų visam gy- 
Baūgotlte jas, leisdami

tAegaamlnuotl jaa modernlAklaust* 
ntėtoda. kuria regėjimo mokslas 

i i gali sutelkti.
84 METAI PATYRIMO

Platus rinkinys 
audeklų ir ma
dų Jums pasi
rinkimui.

BUKIT
HUMANOS

Prižiūrūkit ra
kandus ką. da
bar da turite!

2PerklIJuoslm 
Ir suversim 
visus sujun
gimus.

su naujais 
vatos vailo
kais.

dilo dalis Ii 
dallinsirn.

— telkia —■
RYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuris —
Specializuoja

Tame!

Nebūkit irapM- 
člotl nerangiais 
pakinkliais Gy
venkit IIuorI nuo 
patrūkimo (Miioe..

— iintg, aturo ynissss—
bkiq įtempimu. • •

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OTTOSUnKISTAI .
1801 So. Ashland Avenae 

Kampu 18-toa 
MettUUi UM8AL 88SS, Gi 

OFISO VaLAEDOSi 
Kaadlu 4*4 a a. Iki «48 

TreOatL ir Mttd. 8:88 a. 
.^1* fl88>..».

a m. 
m.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenae
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

' Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 Vak. 

SUlrmadieniaia nagai mmitariina

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RU DIENR. “DRAlIOiUi

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso 88L VIRginia 0086 
Residencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 11.

Trečiadieniais pagal' sutartį

T«L YARds 5921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3

756 West 35th Street

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

Be .lokių Pritylu, Jei Sumokėta PPr 5 M ė n.

SĄLYGOS Talp mažos’ kalp$1.25 J savaitę!
Minimalia {mokėjimas. Patogios Sąlygos.

5 Metų G varanti ja Ūž Konstrukcijų Ir AmatnUcystčs Darbų.

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56th Avė. "«™AL Cicero

— S P E C I AL — 
Iškirpkite SJ skelbimų Ir pritino 

kitę mums pirm 80 dienų laiko i 
mes suteiksime Jums .
DYKAI — MiEKTltON VMKlMtT 

IAMAN KATI NIMĄ 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmcntų.

NfiRA KO GERESNIO Už <

Creator of Cuetom Appllances for J7 yra .
:w S. STATE, KM. 810, STA. 41 #8 
IMU y 10 Ali. TU Sį man., m. Tll » I’ M. 

Hatnrday Tll 1, Sunday S U 4.
Ala yra aprrlalla raminimo bandyme* Ir 
aebue kitom lalkraMluom. Talp»l, tie 
pasiūlymai nebus atkartotas.

Tai. OANal 9122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 vAv 
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868

TeL OANal 0267
Rea. tel.: PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street -

Reaidendja: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p.

(I iki 9 vai. vaknr*.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MOROICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

L’!: ’AL [ARMINUS

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 
vruosnioio ratomš.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame S%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINR (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 los. M. Mozeris. Sec'y. 328(1 80. HAI.STEII 8T.



Antradienis, geg. 25, 1943

Ant Connecticut 
kalnų pavasaris

Ant Gonnecticut kalvų sto
^yiu ir žiūriu: gal už marių, 

už kalnų išgirsiu tėviškės 
Vyturius čirenant. Mėlynam 
danguj čirenant ir plasno
jantį

O, sakykit, pasakykit man, 
ar lakštingala parlėkusi 
čiauškės alyvų krūme, ar ge
gė atplasnos ir liūdnai ku- 
kuos obelies šakoj prie pir
kios durų?

Norėčiau eiti per kalnius 
ir girias, per vandenius di
džiuosius bristi ji tėvų na
mus, ir kaip saulė leisis, ty
liai per slenkstį žengti ir 
kuždėti:

“O, mama mano! Tu vis 
dar sėdi prie ratelio ir ver
pi.” Lig gaigystės kiaušy- 
čiaus juodo brolių vargo, ne- 
migų žudynių ir trėmimo, ir 
seseriai mažytei apsakyčiau 
milžinus miestus, fabrikus, 
negrius ir amžių išnaikintus 
paminklus.

Kai aušra tekės ,už lygu
mų toli, miesto degėsių ak
menis nuėjęs rinkčiau sta
tyti geresniems namams, ku
rių ugnis, žudynės, badas nė 
karai neliestų.

švilpia vėjas.
. Aš jo ūžime girdžiu pat- 

■ rankas, lėktuvus, laivus, ka
reivį pašautą, tremtinių ai
maną, išbadėjusių vaikų 
verksmus, tik tėviškės vytu
rių čirenant, tik motinos nsu
telio dūzgiant ųegirdžiu. 

Ant. Vaičiulaitis (N. L.)

Iš mažai girdimo 
kampelio

Oglesby, m. — Apie šį 
miestelį mažai jau ką gali
ma pasakyti, nes veikimo ir 
gyvumo jame kaip ir neliko. 
Jaunieji taip kaip ir visur 
vieni išėję į kariuomenę, ki
ti kitur. Senieji cemento 
dirbtuvėse dirba. Dabar tik
tai vienor moterėlės turi dav 
giau progos dienos laiku ant 
šalygatvių pasirodyti.

Lietuvių skaičius irgi žy
miai mažėja, todėl bažnyčioj 
je sekmadieniais nedaug te
simato. Yra ir apsileidėlių, 
kurie sielos išganymo reika
lus pamiršo. Oglesbiškiams 
pasiteisinimo jokio prieš 
Dievą negalės būti už aplei
dimą Mišių šv. sekmadie
niais, nes čia yra dvi kata
likų bažnyčios.

Kitokių darbų čionai nė
ra. Vien cemento dirbtuvės. 
Dabartiniu laiku dirba gerai, 
žinoma, darbas nemalonus 
dulkėtoje dirbtuvėje.

šv. Konstantino lietuvių 
kat. bažnyčia iš vidaus at
rodo gražiai, bet iš lauko pu
sės daro prastą įspūdį. Žino
ma, Oglesby sunkus dalykas 
užlaikyti bažnyčią arba ki
tokį namą gerame stovyje, 
kadangi iš cemento dirbtu
vių rytų vėjas neša visas 
dulkes ant namų. Virvytis

SKELBKITES DRAUGE

DfflNKSB’rtS DRAUGAS, CrflČAČČ, MJfrOTS 3

t

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

Tie verti atmiuimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.
(Holland).

KLEOFA KUKUTIENE
(po tėvais Stasiulaitė)

Gyv.: 1924 S Jefferson St.
Mirė geg. 23 d., 1943 m„ 

9:20 vai. vale,, sulaukus 55 m. 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Telšių apskr., Gadunavos par., 
Sarakų kaimo. Amerikoj Išgy
veno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Valeria; 2 sūnus -— 
Pfc Charles (U. S. Arpiy). Ir 
Anthony; švogerkų Kotrynų iy 
jos vyrų Juozapų Lukoševičius 
Ir jų šeimų; švogerkų Teresę 
Kukutienę: sesers dukteris Al- 
lee Bogwill ir Josephine Miller 
Ir jos šeimų; gimines Anelę 
Dantų ir jos vyrų Vincentų ir 
Salomia Tamkus ir jos vyrų 
•Felix ir jų šeimas: ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko 4 sese
ris — Anastazijų, Antaninų, 
Uršulę ir Sofijų; ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas P. J Ri
diko koplyčioj, 710 W. ISth St.

Laidotuvės įvyks ketvlrtad., 
geg. 27 d. Iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į Dievo Ap
vaizdos par. bįžnyčlų, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sfinal, Svo- 
gerkos, Si-sers Dukterys ir Gi
minės.

Lald. direkt. — P. J. Ridi
kas, tel. YARds 1419.

I.

Lil

> •‘DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMKMT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 8488-6486

HELP W ANT EI) — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

REIKIA WOODWORKERS
Operatorių prie Sticker, Double 
end Tenoners, Triple Drum San- 
ders; taipgi ir Assembler prie 
lengvo medžio išdirbimo darbų. 
Defense darbai, gera mokestis, 
viršlaikis. Atsišaukite į ofisą.

4405 W. NORTH AVĖ. 
SPAULDING 7400

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dienų ir naktį šlftai. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite į Ttmekeeper's ofisų.
. EDGFAVATER BEACH HOTEL .

5340 Sheridan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit į Employment ofisų

THE CRACKER JACK CO. 
4800 W. 66th St.

NAKTIMIS SARGAS
Reikalinga. 6 naktis į savaitę. $30.00 
, savaitę. Turi mokėt skaityt ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit į Room 212.

209 W. JACKSON BLVD.

Reikia

VINCENTAS RAČKAUSKAS
MlrC geg. 23 d., 1943 m., 5:10 

vai. ryte, sulaukęs pusės am
žiau!.

Gimęs Lietuvoje. K lo Iš 
Suvalkų apskr., Marijampo

lės miesto.
Amerlkoie Išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterį Adelę: sūnų Aleksan
drų. Ir marčių Ttiere^a ir jų 
sūnų Vincentų; seserį Marijo
nų Krikščiūnienę ir jos vyrų 
Jurgį Ir jų šeimų: ir daug ki
tų giminiu, draugų Ir pižjsta- 
mų Amerikoje.

Lietuvoje taipgi paliko daug 
giminių.

Kūnas paširvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje 1410 So. 
60th Avė., Cicero. Iii.

laidotuvės įvyks ketvlrtad., 
geg 27 d. TS koplvčios 8 30 v. 
ryot bus atlydėtas į. fiv. Antano 
pa-, bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į fiv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam® visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios® laidotuvėse

Nuliūdę: Duktė, Mm, Mar
ti. AnūkaM, Sesuo, ftvogerls Ir 
Giminės.

T Aid. direktoriui — Antanas 
B Petkus, tel. Cicero 2109.

O’mi N
M ALE VA

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brien’s Liquid Velvet—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvų ir balta.

MARIJONA 
ANUSKEVICIEN®

(po tėvais Pasterriokaltė)
Gyveno 2240 W. 24th St. 

Mirė geg 22. 1943. 5:45 vai. 
popiet, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš Su
valkų apskr., Virbaliu parAp., 
Vilkaviškiu kaimo.

Amerikoje Išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Vincentų, tris dukteris— 
Onų Wanucha, Elenų Towler, 
žentų Ilsite, Magdalenų To- 
karczyk, žentų Paul. .du sū
nus Vincentų Ir Kazimierų, 
marčių Marle Ir 4 anukus. pu- 
seser) Magdalenų Pasternokle- 
nę Ir šeimų Ir daug kitų gi, 
minių Ir pažystamų.

Kūnas pašarvotas Lachawlc« 
koplyčioje, 2814 W. 23 Place.

laidotuvės įvyks trečiadienį, 
geg. 26 d. Iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta į Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į ftv. Ka
limiem kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Dukterys, Mi
nai; Marti, Pusseneib'*, Anūkai 
Ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ia- 
chawlez Ir Sflnal, Tel. Canal 
2516.

N e-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL

$1.55 Kvorta
Liquid Lite—labai žibanti, virtuvėms Ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas._____

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamel visokios rūšies grin
dims. Greit išdžiūsta. Lengva malevotl. 
Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA

$2.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandeniu—išdžiūsta j 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą Ir tt. 8 spalvų ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA& LEJCAR
4148 Archer Avė.

Kampas Richmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCRWELL 1740

. ■ĮĮ-r.-'i :

VYRAMS 
25 — 45 Metų 

Dirbtuvės darbai, geros darbo są
lygos. Rata 75c. 40 vai. į savaitę.
PROCTER & GAMBLE MFG CO.
__________ 1232 W. North Avė. '

100% KARO DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams 

Mašinų Operatoriams 
Warehouse Vyramu

Shippers 
• Pakeriams

Patyrimas nereikalinga. Pradinė 
mokestis dieniniams šlftams 6 5c Į 
vai. ir naktiniams šiftams 75c į vai. 
ir viršlaikis. Group apdrauda be jo
kio ekstra iškaščlo jums.

URANE PACKING CO.
1801 Belle Plaine

(Ravenswood Distrikte)

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir, Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir External

D. O. JAMES MFG. CO.
1140 W. Monroe.

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING CORP.

Door 5. Houae 3.
13TH & CLARK STS.

VYRŲ
HEATERS

PAPR. DARBININKŲ 
MILLWRIGHTS 
DIE SINKERS

TOOL GRINDERS
FLOOR MOLDERIAI

LATHE OPERATORIAI 
MAŠINŲ OPERATORIAI 

DROP FORGE DIE 
PATAISYMUI VYRAI

Defense Darbai 
Pettibone-Mulliken 

Corp.
4710 W. DIVISION ST.

SVARBIAI
PRAMONEI

TOLIMAME ŽIEMIŲ KRAŠTE 
MIESTO

Reikia 100
Nepatyrusių Moterų

16 IKI 50 METŲ 

TAIPGI 50
HIGH SCHOOL MERGINŲ 

16 METŲ AR SUVIRS
DIRBTI 

DIRBTUVĖJE 
OFISE 

ASSEMBLY 
BENCH INSPECTION 

SPEC’L MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Jei ne dirbate 100% karo darbus 

atsišaukite į

BELL & HOWELL 
COMPANY

1801 LARCHMONT AVĖ.

(Irvlng rk. station, Ravenswood‘L’)

Employment Ofisais atdaras 
nuo 8 ryto iki 8 vak.

TEL. LAKEVIEW 5603.
ar

7100 McCORMICK BLVD.

Employment Ofisas atdaras 
nuo 8 ryto iki 8 vak.

TEL. AMBASSADOR 1600.
(Transportaclja apllkantėms parū
pinta pirm pašauksiant dėl pasita
rimo).

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders Foldera 

Shakers
5 dienos į savaitę. 
Geriausia mokestis. 
Matykit Mr. King.

BROOKS LAUNDRY
600 North Blvd. Oak Park, UI. 

Austin 1960 ar Vilingi* 8000

VYRAI IR MOTERYS

IADTRBftJAI DIESEL - ELECTRIC 
sTreamlinerk APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRUSIPS VYRT'N IR 
MOTERIS KAIPO M Ašį N V OPE
RATORIAIS. REIKIA TUOJAUS 
PRIE SEKANČIŲ DARBU:

Welderiiį 
Mach. Operatorių 

Machinisfo
MAINTENANCE
PAGELBININKŲ

Kaip tai
Paprastų Darbininkų, Porterių 

ir Džianitorių.

190% KARO DARBAI 
$40 IKI $55 Į SAVAITĘ „•

PRADŽIOJE
Darbininkai Defense dirbtuvėse 
neatsišaukit. Employment Ofisas 
atdaras nuo 8 ryto iki 5 vakare 
išskiriant sekmadieniais ir šven
tadieniais. Mūsų centralinis trans
portacijos ofisas pagelbės išrišti 
jūsų transportacijos problemas.

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION

GENERAL MOTORS CORP.
KOME OF THE STREAMLINERS

LA GRANGE, ILL.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark R t®.

MOLDERIAI
GRINDERS 
CHIPPERS

Core Makera, Paprasti Darbininkai, 
Welderiai reikalingi. Dienų ir naktį 
šiftai, pilno ar dalinio laiko. Em
ployment ofisas atdaras nuo 7:30 
ryto iki 5 popiet.

WESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kcdzlc.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS

"Draugo” spaustuvėje reikalingas II- 
notlpistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C. 

2334 So. Oakley Avė.. Chlcago

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45

Drafto paliuosuott, reikalingi išsila
vinti prie Rivet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sųlygos. De
fense dirbtuve. (Vienas blokas huo 
Garfleld "L” ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. A Adams St.. Belbvood, III.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Sheridan Rd.

. MERGINŲ
Reikia prie abelnų dirbtuvės 

darbų, pakavimo ir tt. 
Atsišaukite

3659 S. ASHLAND AVĖ,
REIKIA

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
Press Operatorių 

Rūbų ir Marškinių Prašytojų 
Atsišaukite i

FRENCH HAND LAUNDRY CO. 
2163 N. Clark St.

p ! Reikia
Z "r t- "1 4- jr

Pantry Merginos
HENRICTS RESTAURANT 

67 W. Randolph

VYRAI
18 — 55

Mums Reikia 200 Vyru
Pagelbėti pristatyme mėsos ka
riuomenei, ’aivynui ir aliįantams. 
Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo prie tokių 
darbų kaip Canning, Dešrų gami
nimo? Loading Dept. ir tt. Proga 
dirbti viršlaikj. Dieną arba naktj 
šlftai.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

REIKLI VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubbers, 
Sprayeru Ir Pagelblnlnkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. Mlchtgan

PIRKITE KARO BONUS!

MOTERYS
VALYMUI

Ofiso Budinke 
44c i vai. pradedant 

5 vai, kas naktį 
Nuo 6 iki 11 vak.
6 dienos į savaitę.

Room 833—400 W. MADISON ST.

BINDERY MERGINŲ
Prie naujų mašinų. Darbas naktimis, 

gera mokestis.
REDSON-RICE CORP.

111 N. Wacker Drlve

SVARBIAI 
KARO DIRBTUVEI

REIKIA VYRŲ 
IR MOTERŲ

18 - 55 METŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 
PO 9 RYTO

CONTAINER
CORP. OF AMERICA

' 905 N. MAY ST.

MERGINOS
ORDERIŲ
RINKĖJOS

PATYRIMAM NEREIKALINGA 
Mes Išmokinsime 

Gera Pradinė Alga 
Proga Įsidirbimui 
40 VAL. SAVAITĖJE 

Wt DIENOS 
Puiki Transportaclja 

Pradėsit Tuojaus 
Atsišaukite 

McKesson & 
ROBBINS, INC.
Whnlraale Dmggistn

540 W. Randolph St.

MERGINOS — MOTERYS
18 IKI 35 METŲ

100% karo darbai. Pastovūs dar
bai švarioj ir šviesioj dirbtuvėje. 
Gera pradinė mokestis. Atsineškit 
prirodymus pilietybės.

STANDARD COIL PRODUCTS

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginu
Pakuoti valgomus dalykus, kaip 
tai: supiaustytus lašinius, šviežias 
dešras ir tt. Lengvas darbas. Pa
tyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo. Proga dirb
ti viršlaikį. Dieną arba naktj šif 
tai. Atsišaukite į Moterų Emplo
yment Dept.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ. 

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos išmokti Rivet gaminimo 
amatų. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sųlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokas nuo Garfleld ‘‘L” ir C. A. & 
E. R. R.).
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. A Aitams St.. Bellu'ood, III.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. Mtchtgaa

MOTERŲ 

REIKIA

Lengvi Mašinų Darbai
Patyrimas Nereikalinga. 

Pastovūs darbai—Gera mokestis.

BARNES METAL , 
PRODUCTS CO.
4425 W. 16tti St.

MOTERŲ
Dirbtuvės darbams. Prie mašinų as- 
sembllng Ir mašinų pagelblnlnkės. 
Patyrimas nereikalinga. Civiliniai ir 
Defense darbai. Matykit Mr. Thomas 
po 8:80 ryte. .

PULLMAN COUCH CO.
8758 S. Ashland.

shirpYng clerk pagelbinin- 
KAS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packing iir Shipping room. Drafto 
paiiuosuoti. Pastovūs darbai, gera 
mokestis, puikios darbo sųlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo, inspektavimo ir 
pakavimo darbų. (Vienas blokas nuo 
Garfleld "L” ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adams St., Bellvvood, ni.

vRENDUOJASI

RENDUOJASI 3 kambariai antram 
aukšte. Įrengti su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonu pašaukdami VAN 
BUREN 0018.

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Platink įdomiausią dien-

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgtėiams. Nuo 8800 
iki 810,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavimų.

JOHN O. SYKORA 
9411 S. 88nd Avė.

Phone: CICERO 458.

co. 2329 N. Pulaski Rd. “Draugas”.

Tunise įvyko
laimėjimo paradas

TUNIS, Tu n i si ja, geg. 22. 
— Vakar čia įvyko sąjun
gininkų kariuomenių dalių 
laimėjimo paradas, kurį pri
ėmė vyriausias sąjunginin
ku jėgų Šiaurės Afrikoj va
das gen. Eisenhower su ki
tais amerikiečių, britų ir 
prancūzų vadais generolais. 
Tūkstančiai kariuomenės pa
rade dalyvavo. Paradas tę
sės apie pustrečios valan
dos.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią.uždirbame savo ran
komis.

Kaip tu elgiesi su savo se
nais tėvais, taip tau pase

ns su tavim elgsis tavo vai
kai.

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo tėvynė.

PIRKITE KARO BONUS!
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Ar kominlernas ištikro likviduojamas
KAS TRUKDĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ VIENYBĘ?

Jungtinių tautų tarpe ligšiol vis tik nebuvo nuošir
desnio vieningumo. Vieningumui trukdė iškilę ginčai 
dėl sienų, r ūsų-lenkų ryšių suirimas ir ypač nepasitikė
jimas Maskva, kuri per savo agentus įvairiuose pasau
lio kraštuose komunizmą platino ir kniso jų santvarkos 
pamatus. Juo labiau komunistų agentai, diktatoriaus 
Stalino diriguojamo komunistų trečiojo internacionalo 
įsakymus vykdydami, plėtė savo akciją, juo labiau au
go įvairių kraštų visuomenėse nepasitenkinimas ir ne
pasitikėjimas Maskva. Tą Stalinas aiškiai pajuto ir dėl 
to jis paskelbė panaikinąs tretįjį komunistų internacio
nalą. !

KOMUNįSTŲ SALDŽIO SUSMUKIMO ŽENKLAS

Šiam Stalino žygiui nei Londonas nei Vašingtonas, 
nei, pagaliau, spauda didelės tarptautinės reikšmės vis 
tik nepriduoda. Vieni paskaitė, kąd tai tik yra Mask
vos manevravimas, kiti pamanė, kąd tai yra komunisti
nio sąjūdžio visiško susmukimo ženklas. Mat, jei ko
munizmo plėtimas pasauliniu mastu būtų sekęsis, Sta
linas jokiu būdu nebūtų likvidavęs komunistų interna
cionalo, kurį įsteigė Leninas 1919 metais.

Kad trečiajam internacionalui, su taip dideliu įsitem
pimu dirbusiam per 24 metus ir tiek daug pinigų iš- 
žarsčiusiam slaptam savo agentų veiklos finansavimui, 
nevyko — tai visiems yra žinoma.

KOKIAS INSTRUKCIJAS GAUS AGENTAI

Tiesa, ėjo plati propaganda, agentai buvo pačioje 
Maskvoje išmokyti, kaip komunizmą skleisti ir jie tik
rai daug ir organizuotai dirbo, tačiau pažangos niekur 
nepadarė. Bet, nepaisant to, ar ištikrųjų tasai interna
cionalas yra likviduojamas, nieks tikrai nęgali pasakyti, 
nes komunistiniu judėjimas eina slapta ir ląbai draus
mingai. Negreit pasaulis sužinos, kokias slaptas instruk
cijas yra gavę kominterno agentai iš Maskvos.

JEI TAI BUTŲ TIESA

Jei Stalino pareiškimas dėl kominterno likvidavimo 
nėra tuščias manevravimas, aišku, kad jo žingsnis žy
miai prisidės prįe sustiprinimo vienybės jungtinėse tau
tose. Bet čia neužteks tuščių žodžių. Darbais reiks įro
dyti, kad Maskva yra nutarusi likviduoti savo politiš
kus agentus užsieny ir nebesikišti į kitų valstybių vi
daus reikalus, nebesistengti griauti jų santvarkas.

• . • A ' /
TURĖTŲ ATSIŽADĖTI IMPERIALIZMO

>
Pirmoje vietoje tasai aktas turėtų rodyti aiškių ženk

lų pačios Rusijos viduje, kad po šio karo, nacius ir 
japonus nugalėjus, ten žmonėms bus duota gyventi ke
turiomis laisvėmis. Reiktų ir kitas žingsnis padaryti — 
paskelbti, kad Maskva išsižada imperialistinių siekimų. 
Ji turėtų pasisakyti, kad ne tik nebereikalauja Rusijai 
svetimų žemių (Baltijos valstybių, Besarabijos, Lenki
jos ir Suomijos dalių), bet visu griežtumu stovi H visų 
mažųjų tautų laisvę ir nepriklausomybę, šitoks pasisa
kymas būtų aiškiausias įrodymas, kad tretysis komu_ 
nistų internacionalas su visais savo imperialistiniais 
siekimais ištikrųjų yra likviduojamas. Be to, tai dau
giausiai prisidėtų prie jungtinių tautų vieningumo su
stiprinimo, nes būtų aišku, kad ir Sovietų Rusija stovi 
už Atlanto Cąrterio dėsnių įgyvendinimą.

Kol Stalinas savo žodžių sąryšy su kominterno lik
vidavimu neparems aukščiau nurodytais ir kitais pana
šiais darbais, tol Amerikos visuomenė tą jo aktą lai
kys tuščiu dalyku.

AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJA

1940 m. Jungtinėse Valstybėse veikianti komuMttų 
partija pasiskelbė “nutraukusi” ryšius cu trečiuoju in
ternacionalu. Tačiau nieks neužginčys fakto, kad toji

K
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partija čia veikia remdamos Maskvos instrukcijomis. 
Generalinis prokuroras Francis Biddle yra aiškiai pa
sakęs, kad komunistų partija Amerikoje nuo 1919 ra. 
ligi šių laikų darbuojasi, kąd nuversti Jungtinių Val
stybių vyriausybę. Jis taip pasakė turėdamas aiškių 
įrodymų.

Ta proga reikia pažymėti ir tą, kąd prieš I8>4Į m. 
birželio mėnesį, prieš rusų-vokiečių karą, Amerikos ko
munistų partija ir jos kontroliuojama spauda, inimant 
ir lietuvių bolševikų laikraščius, ChurchiUą įr Rooąe- 
yeltą vadino imperialistais, nes, mat, buvo kariaujama 
prieš Hitlerį, su kuriuo Stalinas buvo sudaręs nepuo
limo ir draugingumo sutartį. Amerikos komunistai vi
somis keturiomis darbavosi, kad tik Jungtinės Valsty
bės neįstotų į karą prieš Hitlerį. Bet kai Hitleris puolė 
Sovietų Rusiją, šio krašto komunistai ne tik jau karo 
prieš Hitlerį nebe.vądino kapitalistiniu ir imperialisti
niu, bet pasinėrė agituoti, kad kuo greičiausiai būtų 
atidarytas antrasis karo frontas Europoj. Net Prezi
dentas Rooseveltas gauna į kailį nuo komunistų dėl to, 
kad jis nesiskubina tą frontą atidaryta.

Tai parodė, kad Amerikos komunistu partijos ‘ ‘atsi
skyrimas” 1940 m. nuo kominterno buvo paskelbtas tik 
“dlia prostoj narod”. Ar dabartinis paties Stalino pa
rėdymas likviduoti tretįjį komunistų internacionalą tu
ri kitokią reikšmę, negu 1940 m. Amerikos komunistų 
“divorsas” su Maskva, parodys tolimesni Maskvos dar
bai. s

Fralęrnafety sąjūdis ir mes

(Pabaiga)

FAĘMERIS IS KOVA

Viename barake kartu su 
•penkiolika kitų vaikinų gy
vena 33 metų amžiaus senos 
kartos amerikietis taimeris. 
Jis dar nevedęs, savo jau
nystę praleidęs ir senber
nystę pradėjęs toje pačioje 
farmoję. Lygiai kaip savo 
farmą jis dabar saugoja tą 
baraką: laike penkių mėne
sių jis nerądo nei reikalo, 
nei mąlonumo pamatyti ko
kį apylinkės miestelį, paį
vairinti gyvenimą bent ko
kia nors kino filmą čia pat 
stovykloje bei programomis 
ŪSO klube. Prabėgusius 
penkis mėnesius jis paįvai
rindavo besistengdamas gau
ti “discharge” kaipo taime
ris, dabar rūpinasi gauti 
perklasifikavimą ir stengias 
kitus įtikinti, kad karas 
baigsis už kelių dienų. Ra
ginimai ir bandymai išvilio
ti jį iš barako niekais nuė
jo, tad dabar susitarėme net 
su orkestru jį už stovyklos 
vartų pasitikti, jei jis kar
tais susigalvos žingsnį iš 
Stovyklos spirti.,

“Garsas” rašo, kad Amerikos fraternalistai tikrai su
daro didelį ir rimtą judėjimą. Tą geriausia pavaizduos 
žemiau paduotos skaitlinės apimančios 170 fraternaiių 
organizacijų gyvuojančių Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoje.

Visos tos organizacijos turi 91,212 kuopų, 6,588,737 
pilnamečius narius, 1,107,290 jaunamečių narių ir 505,- 
202 taip vadinamų socialių narių (^ociąl memherą) ; vi
so 8,201,229 narius, : L t'f .r?T'k7T P V, irt

z Šdų^visų organizacijų turtas siekia $1,512,509,554.00. 
Bendra narių apdrauda siekia $6,716,292,986.00.

1943 metais fraternalės organizacijos savo nariams 
ir jų pašalpgaviams išmokėjo beneficijų.$117,138,077.- 
00, gi per vįsą gyvavimo laiką išmokėjo $5,826,030,524.00.

1942 meteis fraternalės organizacijos išdavė 647,994 
naujus cevtifikatus. Tas parodo, kad karo laikas anaip
tol nesutrukdė fraternaiių organizacijų augimo, kaip 
kai kurie žmonės mano ir tvirtina.

įdomu pastebėti, kad kai kurių tautinių grupių frater
nalės organizacijos savo didumu užima svarbias vietas. 
Jų augimas nariais ir kapitalu irgi nestovi vietoje, bet 
nuolat eina pirmyn. Piavyzdjin, Lenkų Tautinis Susivie- 

_nymas 1942 metais gavo 5,015 naujų pilnamečių narių; 
Bohemų Katalikų Pirmoji Centralinė Unija — 1960 nau
jų pilnamečių narių. Virs tūkstantinės naujų narių gavo 
slovėnų, slovakų, žydų, vengrų, kroatų, ukrainiečių, pran
cūzų ir kitų tautinių grupių organizacijos. Tas parodo, 
kaip .tos grupės vertina savo organizacijas, jomis pasi
tiki ir nesidairo į svetimus. Jps geros ųe tik ateiyiams, 
kurįų pionieriai jas sukūrė, bet ir jų vaikams ir ainiams. 
UŽ tai tų tautinių grupių, kaip lęnkų, slovakų, kroatų, 
graikų, slovėnų, bohemų, ukrainiečių, čekų ir kitų orga
nizacijos yra didelės ir narių skaičiumi ir savo kipitalais.

Fraternalės organizacijos dirbdamos savo tiesioginį 
savišalpos, labdarybės ir broliškumo darbą, tuo pačiu 
laiku atlieka ir patriotinį darbą. Nuo karo pradžios iki 
sausio 1, 1943, fraternalės organizacijos yra pirkę Ų. 
S. karo bonų už $106,095,416.00; karo ir federaliuose 
bonuose turėjo įdėję $196,828, 828.00. ’

LRKSA yra fraternalės šeimos narys. Kapitalo žvilgs
nių jis priklauso į milijoninių organizacijų skaičių. Pat
riotinę pareigą atlieką geriau už daugelį kitų panašaus 
dydžio organizacijų. Pavyzdžiui, iki sausio 1,1943, Susiv. 
turėjo įsigijęs karo ir vyriausybės bonų .už $346,000. 
Vienok narių skaičiumi meą labai atsilikę ir nšįgijudi- 
name pirmyn. Dėlto, kad visą akciją paliekame tik iš
rinktiems — centro valdybai ir kuopų viršininkams.

Kąrąs visus lygiai palietė. Milijonai jaunų vyrų su
mobilizuoti ginkluotose jėgose, daug jaunų moterų irgi 
tarnaują Dėdei Sam’A. Vienok, kaip nurodyta aukščiau, 
kitus organizacijos gąuna tūkstančius naujų narių.

Kad Susivienymas kiltų nariais, reikia, kad c(arbuo- 
tūsi ne tik centro valdyba, kuopų viršininkai* bet jam 
reikalinga visų narių kooperacija, mūsų dvasiškuos 
parama; reikalingas visų lietuvių didesnis zuąipratįmas. 
didesnis pasitikėjimas ir vertinimas savos naoionalės 
fraternalės organizacijos, kaip tą daro kitos tautinės 
grupės.

Ueturisi-lietuvės, vienykimės ąavo pačių ir sąvo Mt.u- 
tos gerovei. _____ ,

New Yorke leidžiamas estų mėnesinis žurnalas “Meie 
Tee” gegužės mėnesio laidoj įdėjo A. Simučio straipsnį 
“Baltic States and the Bogey of Bolshevism”, Straips
nis įdomus, peš jis kelią aktualius Baltijos valstybių 
klausimus. ,
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Keletas įdomiu įspūdžiu iš kareiviu 
gyvenimo

•n *
INŽINIERIUS Iš

Kitas įdomus tipas yra 
norvegiškos kilmes ameri
kietis inžinierius, sveriąs 
apie 200 svarų ,32 metų am
žiaus, bet įsimylėjęs iki au
sų. Civiliniame gyvenime jis 
buvo chemijos inžinierius, 
gi dabar “buck priyate” pės
tininkų medikališkame dali
nyje. Jis yra plačios orien
tacijos ir puikaus išauklė
jimo vyras. Tame medikališ
kame dalinyje jis jaučiasi 
kaip iš laivo išmestas: mat, 
civilinio gyvenimo draugai 
savo specijalybių srityse tu
rėję progos gauti leitenantų 
ir kapitonų laipsnius ir, to
liau, sunku esą priprasti 
prie tų kukliu paprasto ka
reivio gyvenimo sąlygų ly
ginant tai su kiek geresniu 
materijaliniai ir daug geres
niu socijaliniai karininkų 
gyvenimu. Kartų sėdint kine 
ir žiūrint blizgančiom akim 
į grąžuolę leitenantę nursę, 
flirtuojančią su karininkais, 
jis liūdnu balsu pasiskundė:

Civiliniame gyvenime ga
lėjau su tokiomis mergino
mis maloniai laisvalaikius 
praleisti, gi dabar turiu tei
sę į tokius sūtvėrimus tik iš
tolo pažiūrėti.

1
PADAUŽŲ « SIMULIAN
TŲ GENGĖS

Savaitės bėgyje paprastai 
visi kareiviai vienodai dirba 
ir vargsta. Saavitgaliais 
ryškiausiai pasireiškia indi
vidualizmas bei geng išku
rnąs su tam tikromis “pra
tybomis” ir “nigbt pra- 
blems”. Viso to išdavos pui
kiai pastebimos pirmadie
niais: vieni grįžta pavėluo
tą! purvinsią kostiumais ka
riuomenės policijos vedami, 
kiti stoja į rikiuotę mėlyno
mis ištinusiomis akimis. Fa- 
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sitaiko ir tokių, kuriuos ka
riuomenės daktarai išsiun
čia kelioms savaitėms į li
gonines pasigydyti be teisės 
gauti kareivio algą ir už
skaityti kareiviavimo laiką.

Išmokėjus algas “gengės” 
darbuojasi per naktis su 
“gemblinimu” iš pinigų, su 
slaptais išgėrimais. Pasitai
ko, kad kai kurie “makaro- 
nuoti” (stripe) mėgstą gen- 
gių “problemas”. Kartais to
kių non-commissioned kari
ninkų kraštutin.ški bei ne
tikslūs raportai apie karei
vius palaidoja gerų vaikinų 
talentus ir sudaro progos 
menkaverčiams vyrukams 
gauti paaukštinimus.

Paprastai visur yra šioks 
toks simuliantų kadras. Ka
reiviai dažniausiai džiaugia
si smulkiomis simuliacijo
mis. Bef pasitaiko profesio
nalų simuliantų, vaidinan
čių įvairius negalavimus il
gesnį laiką ir tuo būdu pa
tenkančių į “limited Serv
ice”. Sąžiningesni kareiviai 
tokių simuliantų nemėgsta. 
Dauguma kareivių yra šau
nūs, ,įr geri vyrai, kurie dėl 
tėvynės nieko nesigaili.
ANT TĖVYNĖS AUKURO'"lį j*-, a

Dauguma kareivių įsten
gia nugalėti visus sunku
mus ir nuoširdžiai jaučia 
patrijoto šventą pareigą 
ginti tėvynės laisvę ir gar
bę. Kareivių patrijotinius 
jausmus žadina vėliavos nu
leidimo ceremonijos, iškil
mingi paradai, iškilmingos

pamaldos. Turėjau neseniai 
progos stebėti kareivių nuo
taiką per iškilmingas vely
kines pamaldas didelėje aik
štėje. Visiems kareiviams 
paliko gilų įspūdį galindo 
kareivių choro ir orkestro 
garsai, pulkų ir divizijų ve 
liavomis papuošta altoriaus 
estrada, konsekraciją lydė- 
ję garsūs šūviai ir pritaikin
tos pamaldos.

Kareiviai kartu su savo 
generoliškais ir kitais va
dais prisiminė savo ginkit 
draugus karo frontuose, ku
rie kasdien šimtais aukoja 
savo gyvybes ant tėvynės ir 
laisvės aukuro,

Kariuotaenės nuotaikai ir 
moralei palaikyti daug 
reikšmės turi ŪSO klūbai. 
Juos administruoja ir pr©X 
gramas organiuzoja YMCA, 
katalikai, babtistai, maso
nai, žydai ir kiti.

LIETUVIŲ PULKAI SU 
DAINA LUTOSE

Tikimės, kad mūsų tėvy
nės Lietuvos padangėse^.] 
greitai prabrėkš pavasaris, 
kad pokarinės lietuvių kar
tos džiaugsis vėl laisve ant 
tos šventos žemės, palaisty
tos su okupantais kovojusių 
lietuvių sūnų krauju. Di- 
džioji tautžudžių teismo die
na artinasi; gi didžiosio^ 
demokratijos, rtfądas PreZį- 
denlasi RoBseveitas užstoja 
mažųjų tautų, laisvę prieš
visokius agresorius. Mes tu-

■? ■”4 i t

retume daryti, kas tiktai 
galima, kad susilauktume 
demokratiškojo pasaulio ir 
mūsų tėvynės Lietuvos fron
tuose žygiuojant lietuvių 
paikus su daina lūpose.

P. Klausutis

1

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Rooąe- 
velt Furniture Kompani 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di-. 
delis pasirin-1 
kimas visokią 
spalvų apdan* 
galų.

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

I SPRINGSAI jūsų parĮor
AUKA- 1 set0 yra toh“* ka»P ma* 

I įlĄfj I tote. Bet dabar tokių jau 
I negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
HIHNIlURt compahy

2319 WEST ROOSEVELT ROAD

j?

GEVKST m GERĄ ALŲ, padarytą Chioagoj. Viri 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvąrdi- 
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo? rūšies produktų.

LtO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOBOJ

Ambrosia & Hcclar
BEĘRS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines Ir kJL- 
įį^įjąs. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, Jny

gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroę UBO?
__________________________________________________ JT

K .
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sv. Kazimiero Akade- • Simono Daukanto 

mijos Rėmėjų 24-tas ! draugija minės 

Seimas i sukaktuves
z i * •

Po Šv. Mišių Vienuolyno! Penkiasdešimt metų arba 
koplyčioje, Seimas buvo ati- j auksinį jubiliejų. Simono 
darytas apie 11 vai. Šv. Pa-! Daukanto draugija viena iš

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

neles Gimimo parapijos sa 
Įėję.

Nors negausus dalyviais 
iš pat pradžios, bet po pietų 
dalyvių skaičius žymiai pa
daugėjo.

Seime buvo atstovaujama 
114 draugijų, su 342 atsto
vais. Daug buvo ir svečių, 
kurie nieko neatstovavo.

pirmesniųjų Bridgeporto ko 
lonijoj buvo suorganizuota 
lapkričio 12 dieną 1893 me
tais. šiais 1943 metais lap
kričio 12 dieną sukaks 50 
metų kaip gyvuoja draugi
ja. Tuo reikalu yna suinte
resuota draugijos valdyba ir 
nariai, kad atitinkamai pa
minėti auksinį jubiliejų. Pen

pat svarbu yra kaipo Lietu
vos istoriko rašytojo Simo
no Daukanto darbai atžymė
ti šiose sukaktuvėse. Drau
gijos priešpusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 6 d. 
šių metų Lietuvių Auditori
joj. Būtinai yra svarbu, kad 
nariai visi skaitlingai atsi 
lankytų, nes turėsime svar 
bių reikalų svarstymui drau
gijos labui irgi svarbus klau 
simas yra kas link Lietuvių 
Auditorijos pirmų morgičių 
išpirkti draugijos ar klubai.

P. K., koresp.

Labai gyvai Seimui vado- kiasdešimt metų sukaktuves
vavo Šv. Kaizmiero A. R. 
pirmininkė A. Nausėdienė.

atžymėti Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj įvyks parengi-

Aukų buvo per Seimą apie ma3 š. m. lapkričio 14 dieną. 
$3,300. Daug asmenų įstojo1 Valdyba ir kai kurie darbš- 
amžinais nariais. Smulkesnį J tesni nariai turėjo susirin- 
Seimo aprašymą tikimės, kimą gegužės 13 dieną ir
gauti iš Seimo prezidiumo 
Sekretoriato.

Vakarienė praėjo labai 
jaukioje nuotaikoje. Kaip 
visuomet, taip ir šiemet bu
vo įdomiai paruošta progra
ma.

Susirinkusius į vakarienę 
Akademijos vardu pasveiki
no Sylvia Račkiutė, kuri 
šiais metais baigia Akade
miją ir gavo stipendiją stu
dijuoti toliau Kolegijoje.

Vakarienės metu. , kalbėjo 
Lietuvos konsulas Dr. P. 
Daužvardis ir teisėjas J. Zū-
ris. u • js

Vakaras be Įžangos

mai laiką praleisti, pasišok
ti, pasivaišinti. Įžanga dy
kai.
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PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savinas and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKA8 

Sekretorius

nutarė darbuotis, kad kiek 
galima geriau prisirengti iš 
anksto ir tinkamai atžymėti 
draugijos praeitą gyvavimo 
laikotarpį iki šių metų. Taip

Šaunus namie piknikas
Cicero. — Po parapijos 

susirinkimo, gegužės 16 d., 
įvyko Šv. Antano draugijos 
piknikas parapijos salėj, va
dinas namie. Žmonių atsi
lankė daug, taigi ir piknikas 
labai gerai pavyko. Ypatin
gai daug paramos sulaukta 
iš nario biznieriaus Zajaus- 
ko, laidotuvių dirėkt. A. Pet
kaus, biznierių A. Bernadi- 
šia?J3, P. Putrimo ir kitų.

Draugija dėkinga visiems, 
kurie savo atsilankymu pa-

PRANEŠIMAI
Lietuvių R. K. Susivieny- 

mo Amerikoj Cbicago aps
krities susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 28 d., 
Aušras Vartų parapijos sa
lėj. Visų kuopų atstovai, val
dybų nariai šiuo prašomi at
silankyti.

Šiuo pranešame, kad per 
vasarą apskrities susirinki
mai bus laikomi ne sekma
dieniais, kaip buvo žiemą, 
bet paprastomis dienomis. 
Šis susirinkimas yra pirma 
iškeltas iš sekmadienio.

Valdyba

rėmė draugijos pramogą.
A. Valančius

Užlaikyki! Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDbJNGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus.kaslipk Megstiniy Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. IIALSTED ST. TEL.: TARDS 4778

' -----------------------
i » <■»(« ---------- ——---------------------

1 WHOLESALE
3

I
o

FURNITURE
1 I į
1 BROKER
1

►
1 **«. ’ ;.ž- S, ' *•' **'

Everything in the line of 
Furnitūra

ALEX i

Ik.'
AlESAUSKAS

• and SONS
i *-■ < ■

» A '
Factory Representatlve.

Į SHOWROOMS IN 
MERCHANDlSE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6091
--------------------------------------------

i . i

JOHN F. EUDEtKlS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4600-07 SOUTH HERMITAfflE AVENUE

Tel. VAROS 1741-1742
4382-14 SOUTH CALIFORNlA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727 
RAjSiolpRdGRAliA8 — 8:00 vaL Ptrmad ir Ketvirtai, rak

d stoties WOEfl (1890), bu Povilu Osltlmleru.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Marųuette Park. — Lietu
vos Vyčių 112 kuopa laikyB 
susirinkimą gegužės 25 d.. 
8 vai. vakare, adresu 6924 
S. Western Avė. antros lu
bos. Sus-me bus priimti pen
ki nauji nariai, kurių apli
kacijos buvo priimtos perei
tą susirinkimą ir perstatyta 
dar trys naujos narės.

Pirmo laipsnio įteikimas 
įvyks birželio mėnesio susi
rinkime, kuris bus laikomas 
parapijos mažoje salėj.

Šioji kuopa dabar turi net 
22 narius U. S. karo tarny
boj. Vytis

Brighton Park. — Fede 
racijos 19 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį va-

iaiguij
| VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ "KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

s>oos

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI—į—       1

Pasitikėjimo 

Mumis 

Rekordas—

81 Firma Virš 50 Metų

Tos Pačios Šeimos
Rankose!
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PERSONAIAZED MEMORtALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

VVorkmanshįp and Materials Unexelled—at Lonrest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVasblngton Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 . Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad, ir Sekm. 9-6 vai.*

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į - ?'
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
TdUfonaa CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telofonao Grovehill 0142

liūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

karą, gegužės 25 d., parapi
jos salėj, 8 vai. vakare. Vi
sų draugijų atstovai ir ko
lonijos veikėjai šiuo kviečia
mi atsilankyti. Randasi daug 
reikalų svarstymui. Valdyba

Moterų Sąjungos Chicago 
apskrities eilinis susirinki
mas įvyks šį penktadienį, 
geg. 28 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Kryžiaus parap. salėje, 
Town of Lake. Delegatės pra 
šomos skaitlingai suvažiuo
ti. Pirm-kė

-----------

CHUNGKING, Kinija — 

Kinai nukovė daugiau kaip 
700 japonų šiauriuose nuo 
Tengyush.

RADIO
DAINUOS ONA SKEVE- 
RICTfi, BUS SMAGI MU
ZIKA, ĮDOMYBES IR T.T.

šiandie, 7 valandą vakari 
bus transliuojama Peoples 
reguliarė radi o programa 
stoties WGES. Dalyvaus 
nininkė Ona Skeveriūtė, b 
įdomių pranešimų, gr 
muzikos ir t.t. Prašomi pa 
siklausyti. Rap.

Ar Skauda Kojas ?

leO«CsKTŠMF^
SHOES 25c 40.
FOOT 1-2 SHOE SHOF 

189 NO LA SALLE ST

GARV, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRU2IN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 BOOSE VELT STREET j

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nemimeskit senų, sugedusių Budelnlnkų. Jų negalima. atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbamu. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budeinikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

INSULUOKITE Savo Namus...........
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS 1

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Insulacijos Ekspertais. . 
Tik , Pašaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAV0JANT savo namus — vartokite UNITHX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEK vartojamas ant ’cUlcimlne, vvallpaper, pb-ia- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calcl- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterlo — at 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską, ų p i engtų. 
UNITEX yra gvararituojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, M Ryk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oorner 55th and State Streets

VISI TELEFONAI ........................... .. ATLANTIC 4290

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 

I Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone CANAL 9919 

Tel. PULLMAN 1270

2314 WE8T 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 1081 h ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 96011

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4906 I

1. LIULEVICIUS
4348 SO. CAlJFURNlA A^E. Phone LAFAYETTE Sftjl |

P. J. RIDIKAS
9394 SO. HAL8TED STREET 710 W. 18th SKREBI ]

Tel e phone YARDS 1419

I. I. ZOLP
loto MEST 4flth STREET Phone YARDS 0701

MAŽEIKA
0310 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1138-00
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Moteris per 2 mėnesiu kasdien i darbą 
eidavo 36 mylias

Protestuojant jos vaikams 
ir draugams Mrs. Margaret 
Taylor, 40 metų našlė, suti
ko nutraukti kasdieninę sa
vo 36 mylių kelionę į El- 
wood priešlėktuvinės artile
rijos dirbtuves.

Jinai kasdien eidavo iš 
farmos, kurioje gyveno ne
toli Custer Park.

Patariant ir pagelbstint 
draugams Mrs. Taylor, 5 
vaikų motina, persikėlė gy
venti į Joliet, III. Iš čia ji 
galės naudotis autobusais. 
Mrs. Taylor daugiau kai du 
mėnesiu vaikštinėjo kasdien 
į darbą 36 mylias.

Ginklų fabrike jinai dirbo 
tokį darbą, kuris taip pat 
reikalavo didesnę dalį laiko 
būti ant kojų.
Kelionė imdavo 8 valandas

Ji dirbo ankstybą rytinę 
pamainą (šiftą), kuri prasi
dėdavo 11 vai. vak.

Kad laiku atvyktų į dar
bą, iš farmos ji išeidavo 3 
vai. po pietų. Į jos kelionės 
laiką įeidavo ir sustojimas 
Wilmington’e pavakarieniau
ji. Ir jos pasididžiavimui 
galime pripažinti, kad ji 
per visą šį laiką nė kartą 
nepavėlavo į darbą.

Atsisakydama pasiūlymų 
U pavėžinti (bijodavo va
žiuoti su nepažįstamais), ji 
sugrįždavo namo apie 1 vai. 
p. p. Skubiai primigdavo 2 
valandas ir 3 vai. vėl keliau
davo atgal į darbą.

Draugai paklausdavo: 
“Kada gi tu išsimiegi?” At
sakydavo, kad išsimiega kai 
turi laisvą dieną (‘day off”).

Išdaužė langą ir 
pavogė brangenybes
- Trys plėšikai išdaužė lan
go stiklą su basketbolo ba
tu ir pasiėmę lange išstaty
tas brangenybes pasišalino.

Tai įvyko Swarts Bro
thers jewelry krautuvės lan
ge, 156 No. State Str., Čika
goje.

Dvi moterys, kurios gir
dėjo lango stiklo ąjižvangė- 
jimą, pranešė policijai, bet 
plėšikai susidėję brangeny
bes į krepšį sėdo į automo
bilį ir suspėjo pabėgti.
. Krautuvės tarnautojai dar 
negalėjo nustatyti tikrop 
•vertės brangenybių, kurios 
buvo pavogtos iš lango.

Dirbdavo 2 darbu 
(2 pamainas)

Prieš gaudama darbą 
ginklų fabrike, Mrs. Taylor 
dirbo 2 pamainas; vieną res
torane ir antrą WPA siuvi
nių projektų ruošime.

Net ir dabar ji yra nariu 
Raudonojo Kryžiaus nursių 
vieneto.

Ji labai yra susirūpinusi, 
kaip ji galėtų naudingiau 
sunaudot) tą laiko atsargą, 
kurį ji sutaupė persikeldama 
gyventi į miestą. Dabar ji į 
darbą ir iš darbo keliauja 
mažiau kai vieną valandą.

Mrs. Taylor sako, kad jei
gu ne tas įkyrus lietus, tai 
jos kelionė į darbą kasdien 
36 mylias nebuvo perdaug.

Policija suareštavo 5 
įtartus whisky vogime
Pavogtas trokas buvo rastas 
Halsted Str. garažiuje

Deering stoties policija 
suareštavo penkis vyrus, są
ryšyje su pavogimu prikrau
to troko whisky, vertės $25,- 
000.

Trys iš suimtųjų buvo su
areštuoti 2919 So. Halsted 
garažiuje, kuriame policija 
rado šeštadienyje pavogtą 
troką ir 500 dėžių wiskės. 
Kiti du buvo suimti savo bu
tuose. • ’ i •

Trokas buvo pavogtas šeš
tadienyje prie Archer Avė. 
ir Canal gatvės, apsvaiginus 
smūgiu troko vairuotoją 
James Pruden ir užrišus jam 
akis.

TRIMITAIS ŠAUKIA Į DARBĄ

“Drau<aa" Acme photo 

Marmon-Harrington fabrike, Indianapolis, Ind., darbi
ninkai į darbą yra šaukiami trimitais, taip pat trimitais 
yra paleidžiami pietums. Čia trimituoja Charles E. Glaver
ir John Wintermood.

Policininką kova su plėšikais
Vakar anksti rytą trys 

ginkluoti plėšikai turėjo su
sišaudymą su 2 policininkais 
ant 26-tos ir Harding Avė.

Jie pabėgo automobiliu 
veždami su savimi vieną su
žeistą ir palikdami antrą 
sunkiai sužeistą ant gatvės, 
kai buvo priversti skubiai 
pasišalinti.

Trys buvo sustoję auto
mobilyje prie šoninio įėjimo 
į Atlantic Liąuor store, 3946 
W. 26th, kai tuo pat laiku 
kiti du su kūjo pagalba sten
gėsi įsilaužti į krautuvę. ’

Policininkai Maurice Bro- 
derick, 42, ir Frank Brouil- 
let, 36,. iš Lawndale st., bu
vo susidomėję triukšmu, ku
ris girdėjosi krautuvėje.

Jie atsuko savo ginklus ir 
prispyrę vyrus prie šoninių 
durų, reikalavo pakelti ran
kas.

Kai tik pasirodė policinin
kai, vairuotojas davė keletą

Kai Farr ir kitas įsilau
žėlis bėgo automobilio link, 
vyrai iš automobilio šaudė į 
policininkus. Policininkai ir 
neliko skolingi. Dvi kulkos 
sužeidė Farr arti nugarkau
lio ir kita kulka sužeidė jo 
bėgantį draugą.

Vyrai iš automobilio pa
gelbėjo antram sužeistajam 
įlipti į auto, kai jis jau bu-, 
vo parkritęs.

Stipriai šaudydami jie 
taip pat stengėsi pasiimti ir 
Farr, gulintį ant gatvės. 

Sužeistas gali mirti

Silpnai mojuodamas jiems 
jisai klykė: “Važiuokite, va-

-,TJie vėl užsitaiso

Troke tuokart buvo_ pri-; 8įgnaių įr skubiai pasišali- 
krauta 709 dėžės wiskės, o no rpUQ Įajku kai policinin-

1 policija dabar terado gara- 
į žiuje sukrauta tik 500 dė- 
' žiu. 1 I *

Visi suimtieji paneigia sa
vo kaltę — dalyvavime tro
ko pavogime ir taip pat nie
ko nežiną apie dingusias 209 
dėžes wiskės.

POPIEŽIUS , 
DĖKOJA

Washington. — Popiežius 
Pijus XII dėkoja Amerikos 
vyskupams, kunigams ir pa
sauliečiams už pagalbos su
teikimą nuo karo nukentė- 
jusiems žmonėms per visą 
pasaulį.

kai apieškojo suimtą porelę, 
automobilis vėl atvažiavo.

Vyrai iš vidaus automobi
lio atstatę ginklus į polici
ninkus suriko:

“Iškelkite rankas ir mes
kite ginklus.”

Primušė poCicininką

Kad išvengti taikinio į sa-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis I

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMfiGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės — mūsų Specialybė.

laibai fi-roa rflAien moterų kailiniai, kalllukala papuoštąja arba 
eloth kotai paraki uodą nutamintomla kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street TeL Yords 2588

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, savininkės

Medaus Motuzo išleistuvės

žiuokite. 
ginklus.’

Ligoninės gydytojai sako, 
kad maža vilties jam yra 
pasveikti.

Policija mano, kad ta pen
kių vyrų gengė yra ta pati, 
kuri apiplėšė South Sidėje 
daug likerių krautuvių.

LABAI PAKILO 
VANDUO

Valdžios oro biuras ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių armijos distrikto inžine
rijos oifsas, St. Louis, pra
nešė, jog pereitą sekmadienį 
prieš piet Mississippi upės

Gal nėra Amerikoje lie
tuvių, kurie nebūtų matę 
brolių Motūzų rodytų filmų.

Broliai Motūzai labai me
niškai buvo nufilmavę daug 
gražių vaizdų iš Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo. 
Kam teko matyti tas filmas, 
žiūrėdavo jas su didžiausiu 
įdomumu.

Mečys Motuzas gerai pa
žinęs Lietuvą, ją garsino ne 
tik rodydamas filmas, bet 
sugrįžęs iš Lietuvos dirbo 
lietuviškose organizacijose 
su didžiausiu nuoširdumu.

Dirbo Kultūros Jaunimo 
Ratelyje, dirbo Ateitininkų 
Draugovėje ir kitoms orga
nizacijoms pagelbėdavo. Tai
gi nenuostabu, kad į jo iš
leistuves . buvo susirinkę 
draugų iš į vairių organiza
cijų. , ■

Išleistuves ruošė Lietuvos 
Jaunimo Kultūros ’ Ratelis, 
kuris apsivalęs nuo raudo
nųjų gaivalų, vėl rodo dide
lį gyvumą savo veikime.

Jautriai atsisveikino drau
gą Mečį Motūzą “rateliečių” 
vardu p. Jakutis, Ateitinin
kų — p. A. Skilius, Jauno
sios Lietuvos — Br. Gedi
minas ir “Keistučio” choro 
vardu p-lė Lucille Dagis.

Pabaigoje tarė , žodį Me
čys Motuzas, kuris gegužės 
25 d. jau antru kart išvyks
ta į Dėdės Šamo armiją. Ji
sai dėkojo už suruoštas iš
leistuves ir pasižadėjo dar 
su uolesniu užsidegimu dirb
ti lietuviškose organizacijo
se kai grįš iš kariuomenės.

Dar kalbėjo jo žmona 
Bronė Motuzienė, kuri yra 
labai uoli Ateitininkų Drau
govės veikėja, bet dabar dir
ba karo darbuose ir nebetu
ri laiko taip aktyviai dirbti 
kaip kad pirmiau dirbo. No
ri, kad kaip jos vyras, taip 
ir kiti kariai būtų aprūpinti 
apščiai ginklais kovoti su 
priešais.

Šios išleistuvės parodė, 
kad lietuviškos organizaci
jos jau gali visai nuoširdžiai 
bendradarbiauti. —A. D.

Vienas svaras 
kavos mėnesiui

Washington. — Kainų ad
ministratorius Prentiss M. 
Brown, gegužės 23 dieną, 
pranešė, jog kavos raciona- 
vimo periodas dėl birželio 
mėnesio numušamas nuo 
penkių iki keturių savaičių.

Pagal naują įsakymą, 
stamp No. 24, pirmoje ra- 
cionavimo knygelėje, įsiga
lioja pirmadienį, gegužės 31 
dieną ir kavos vartotojai šią 
štampą galės naudoti vie
nam svarui kavos pirkti iki 
birželio . 30 dienos. Vienas 
svaras kavos paskirtas ne 
penkioms savaitėms, bet vie
nam mėnesiui.

Kainų administratorius 
Brown pareiškė, kad kavos 
pristatymo situacija gali pa
reikalauti kavą vėl griežčiau 
racionuoti. Bet kainų admi
nistratorius užtikrina, kad 
žmonės gaus daugiau kavos 
kai tik bus galima.

Arklio uodega išgelbė
jo 5 gelbėtojus

Beardstovvn, IT. — Penki 
vyrai įsėdę į pakrančių mo
torinį laivelį norėjo išgelbėti 
arklį, kuris buvo atskirtas 
kitoje pusėje patvinusios 
Illinois upės.

Arklys nenorėjo prisileis
ti ir plaukė šalin. Po dviejų 
valandų gaudymo pasisekė 
arklį sučiupti.

Nuo .tada ir prasidėjo ne
numatytos kliūtys. Kai pa
leidžia laivelio motorą, tai 
arklys nesuspėja plaukti 
kartu su laiveliu. Kai ima 
irkluoti rankomis, tai nebe
turi pakankamai jėgų, kad 
patraukti plaukiantį arklį.

Pagaliau vienas iš gelbė
tojų Robert C. Sparks sura
do išeitį. Jisai pagriebė ark
lį už uodegos ir gyvulys lai
velį ir jame esančius “gel
bėtojus” išvilko į krantą, ir 
pats buvo išgelbėtas.

ve patį, Broderick numetė vanduo prie St. Louis buvo 
kišeninę elektros lemputę pakilęs nuo 38.8 pėdų iki 
žemėn. Plėšikas Albert Farr, 39.95 pėdų. Tai aukščiausias 
pagriebė lemputę ir sudavė pakilimas nuo 1844 metų, 
keletą smūgių Broderick į kai buvo vanduo pakilęs 
galvą. į 41.3 pėdą.

VAIKAI ALKSTA TIKĖJIMO TIESŲ

J

3S

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų iidėvėtų r&kan- 
IR MATERIOLAS dlJ- bet paveskite mums juoa perdlrb-

ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTUOJAMAS dabar ii priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3510

San Diego, Calif. — Vys
kupas Charles F. Buddy įs
pėjo pasauliečius vadus, kad 
nebuvimas tikybos tiesų 
dėstymo viešose mokyklose 
kenkia jaunuolių būdo ir as
mens lavinimui.

Viešose mokyklose rūpi
namasi vaikų fiziniu ir pro
to lavinimu, bet ten leidžia
ma vaikų sieloms badauti

dėl amžinųjų tiesų nenu- 
švietimo, — pareiškė vysku
pas.

Vyskupas cituoja FBI 
skaitlines, kurios rodo, kad 
esantieji nusikaltimai perei
tais metais . padidėjo 101 
procentu ir prieš šeštą Die
vo įsakymą nusikaltimai 
tarp nepilnamečių mergai
čių padidėjo 61 procentu.

T\ H TJ K TJ Yra Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar temomis Kainomis I

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viikų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kasllnk pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo I vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 1:20 valandos popiet

X Iš Šv. Kazimiero aka
demiją baigiančios šįmet kla 
sės sekančios laimėjo stipen
dijas: į St. Xavier College 
— Dorothy Polhorsky ir Do- 
rothy Lynch. Į Mt. Mary Col- 
lege (Milvvaukee) — Barba
ra Jacobsen. Į St. Francis 
College (Joliet) — Gail Do- 
rigan ir Maryagnes Caddi- 
gan. Į Rosary (River Fo- 
rest) Sylvia Račkus. Į Mun- 
delein College — Coletta 
Clifford ir į De Paul Uni- 
versity — Sylvia Lileikis.

X Šv. Pranciškaus bažny
čioje, Ind. Harbor, Ind., 40 
vai. atlaidų iškilmingoji už
baiga bus šį vakarą. Mišpa
rams giedoti chorui į talką 
vyksta keletas Chicago lie
tuvių vargonininkų.

X Visų šventųjų bažny
čioje, Roselande, dirmavonė 
bus gegužės 27 d., 7:30 vai. 
vakare. Sykiu bus dirmavo- 
jami vaikai ir šv. Juozapo 
parapijos, So. Chicago. Kai 
vienur, taip ir kitur seserys 
ir mokytojos ir kunigai ruo
šia vaikus tam sakramentui 
priimti.

X Leokadija ir Petras Dar 
giai praeitą šeštadienį mi
nėjo 13 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Namuose tu 
rėjo daug svečių. Petras Dar 
gis yrą savininkas gazolino 
stoties prie W. 47 ir S. Ca- 
lifornia Avė. Dargienė yra 

j duktė Agotos ir Ant. Czes- 
nų, savininkų žinomos Town 
of Lake turkiškos pirties.

X Dr. A. Jacobs, dantis
tas, 10758 So. Michigan Av., 
birželio 3 d. išeina į kariuo
menę ir išvyksta į Navy Air 
Corps, Carlisle, Pa. Rose- 
landiečiai neteks populeraus 
profesionalo.

X Šv. Mykolo parapijos 
pirmas piknikėlis savam so
de (prie parapijos salės) pra 
eitą sekmadienį sutraukė ge
roką būrį parapijonų. Orui 
atvėsus, susirinkusieji susi
metė į parapijos salę, kur 
linksmintasi iki vėlumos.

X J- ir M. Sudeikiams pa
gerbti jų 35 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga 
puotoj praeitą šeštadienį da
lyvavo daug toleikiečių, daug 
ir iš kitų kolonijų veikėjų. 
Kalbėjo parapijos kunigai, 
draugijų atstoįvai, DKK, ku
rio M. Sudeikienė yra narė, 
pirm. I. Sakalas ir “Draugo“ 
red. L. Šimutis. Programą 
vedė veikėja J. Čepulienė. 
Beje, jubiliatai apdovanoti 
nuo kelių vietos draugijų.

X Vertlcal File Service — 
The H. W. W i Įso n Co., 950- 
72 University Avenue, New 
York, N. Y., į savo spaus
dinimą knygą ir neperiodi
nių leidinių katalogą yra į- 
traukęs ir “Lithuanian Lang 
uage”, kurią parašė prof. 
Alfred Senn, o išleido Lietu
vių Kultūrinis Institutas, ši 
knyga verta didelio susido
mėjimo, ypatingai čia gimu
sio jaunimo.

X *

( I




